
Dementie
tafel delen &

verbeteren

THEMA:
dementie- 

gerelateerde  
gedrags-

veranderingen

UITNODIGING
Schuif aan en praat mee op 

woensdag 15 juni 2022

Het project ‘Dementietafel: delen 
en verbeteren’ is geïnitieerd door 
KansPlus, Belangennetwerk 
verstandelijk gehandicapten.

Alzheimer Nederland ondersteunt 
het project met expertise over 
Alzheimer cafés. 



Welke gedragsveranderingen komen veel voor 
bij mensen met downsyndroom? En welke zijn 
vroege signalen van dementie? Alain Dekker 
vertelt over de nieuwste bevindingen uit groot 
onderzoek waar o.a. Aveleijn en De Twentse 
Zorgcentra aan meegewerkt hebben. 

Programma 
19.00 uur  Start van de avond,  

zaal open vanaf 18.45
19.15 uur  Korte inleiding
19.20 uur  Interactieve quiz
19.30 uur  Alain Dekker vertelt over 

dementie-gerelateerde 
gedragsveranderingen

20.10 uur  Pauze
20.25 uur  Gespreksgroepen
21.00 uur  Afsluiting

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de Dementietafel 
bij Karin Padberg, ka.padberg@aveleijn.nl. 

Meer informatie
U kunt zich richten tot Danielle Oosterling, 
d.oosterling@aveleijn.nl Parkeergelegenheid

Onder het Kulturhus bevindt zich een parkeergarage waar u 
gratis uw auto kunt parkeren. Tevens bevindt zich rechts voor het 
Kulturhus ‘De Haven’, een parkeerterrein waar u uw auto kunt 
neerzetten. Voor het parkeerterrein moet u in het bezit zijn van 
een parkeerschijf die u duidelijk zichtbaar achter de ruit neerlegt.

Wilt u de uitnodiging niet meer ontvangen? Geef dit dan door aan 
Karin Padberg, via ka.padberg@aveleijn.nl of Edith Meijerink,  
via edith.meijerink@detwentsezorgcentra.nl

‘ Het is goed om te 
horen hoe anderen 
hiermee omgaan’

Aveleijn en De Twentse Zorgcentra nodigen 
familie en hulpverleners uit die te maken 
hebben (of krijgen) met een kind, familielid, 
bekende of cliënt waarbij sprake is van een 
verstandelijke beperking en verschillende 
vormen van ouderdomsproblemen, waaronder 
dementie, van harte uit om deel te nemen aan 
de Dementietafel bij:

het Kulturhus aan de 
Marktstraat 23 in Borne op 

woensdag 15 juni 2022

De Dementietafel is een plek waar u in een 
ongedwongen en open sfeer elkaar kunt 
ontmoeten en uw ervaringen kunt delen.  
Ook kunt u antwoorden krijgen op vragen  
die gaan over zorg, ondersteuning en omgang. 
Dit onder het genot van een kopje koffie of 
thee.

Deze avond gaan 
we in gesprek 

over het thema  

dementie-gerelateerde 
gedragsveranderingen


